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                                      HOT RÂRE 

         pentru modificarea articolului 1 din Hot rîrea Consiliului local    
  nr.35/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a 

contractului  nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent sta iilor de 
protec ie catodic  pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al 
comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actual   
                                       Sc.Engie Sa.) 
 

 

          Având în vedere prevederile art. 554 alin.1, art.858 şi art.861 din Noul Cod 

Civil coroborate cu prevederile art. 3 alin.4 , art.14 şi art.15 din legea nr.213/1998 

privind proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare, 
         inând cont de nota de fundamentare a viceprimarului localitatii , în calitatea 

sa de ini iator, precum si de raportul secretarului unită ii administrativ- teritoriale , 

         Luînd act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-

teritoriale, precum şi de avizele comisiei juridică , administrativă , protec ie socială 
si rela ii cu cetă enii , şi al comisiei pentru activită i economico- financiare , 

amenajarea teritoriului şi urbanism, 
         În temeiul dispozitiilor art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b, 

alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 

 

 

                                      HOT R ŞTE : 
 

ART.1-Se modifică articolul 1 din Hotărîrea Consiliului local nr.35/27.07.2017 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3221/28.06.2007, încheiat 

cu societatea Distrigaz Sud Sa.Bucuresti , actualmente Sc.Engie România Sa., 

pentru suprafata de 2 mp teren ,situat in satul Gura Vitioarei pentru SPC ( sta ie 



protec ie catodică) şi in satul Fundeni pentru SPC( sta ie protec ie catodică) , 
pentru perioada 1.07.2017 – 1.07.2022 , şi stabileşte ca plata chiriei de 2 euro/mp/ 
să se achite lunar , şi nu anual. 
ART.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

inspectorii impozite si taxe din biroul contabilitate impozite şi taxe din aparatul de 

specialitate al primarului. 

ART.3 –Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunică Institu iei 

prefectului - jude ul Prahova , primarului localită ii , societă ii Sc.Engie Sa. şi 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin grija 

secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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